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H A T Á R O Z A T 

 
A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) megbízásából a ZÁBRÁK Kft. (1074 

Budapest, Hársfa u. 10/b) által 2017. február 8-án benyújtott, Pálmonostora, 0184/24 hrsz. alatti ingatlanon 

feltárt környezetszennyezés kármentesítésével kapcsolatos beavatkozási záródokumentációt elfogadva,  a 

MOL Nyrt-t a Pálmonostora, 0184/24 hrsz. alatti ingatlanon a beavatkozás folytatására kötelezem az 
alábbiak szerint: 

 

Előírások: 

1. A műszaki beavatkozási munkákat dokumentálni kell, különösen építési, üzemi napló vezetésével.  

2. A műszaki beavatkozás befejezésének határideje: 2019. április 30. 

3. A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének megfelelően összeállított tartalmú 
beavatkozási záródokumentáció benyújtásának határideje: 2019. június 30. 

4. A felhasznált tápanyagok (oltóanyag, szervetlen tápsók) mennyiségét, milyenségét dokumentálni 

kell. A területen jelenleg végzett tevékenységet (tápanyag injektálás) a földtani közeg 
veszélyeztetését, károsodását kizáró módon kell végezni, nem okozhatják a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani 

közegben. 
5. A szennyezett talaj kármentesítés hatékonyságának ellenőrzésére féléves gyakorisággal a 

szennyezés gócpontjában a PF1. és PF3. pontok környékén talajmintavételi furatot kell lemélyíteni 

és fél méteres rétegközönként kell mintát venni. A minták vizsgálatát TPH és BTEX 

komponensekre kell elvégeztetni. 
6. A mintavételt és a vizsgálatot akkreditált módon kell végezni. 

7. A Rendelet 35. § (5) bekezdése alapján, a vízügyi hatóság által előírt talajvízvizsgálati eredményeket 

(laboratóriumi jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyveket és az állapotértékelő 
szakvéleményt évente, az adott évet követő hónap 31-ig kérjük a környezetvédelmi hatóság részére 

eljuttatni. Az adatszolgáltatást a Rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint a környezetvédelmi 

hatóság részére a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring információs 

rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon – elektronikus úton – is be 

kell nyújtani. 

8. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdés értelmében a kármentesítés bármely 

szakasza szükség szerint megismételhető. 
9. A következőkben beállt változásokat, azok bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni 

hatóságunknak: 

 a tevékenység folytatójának változása; 

 a tevékenység helyének változása; 

 a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre 

gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 
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 a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a 

felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható 

trendszerű, egyirányú változás, 

 ugrásszerű változás, 

 új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése, 

 más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése; 

 a környezetvédelmi megelőző intézkedések (monitoring) engedélyben foglalt feltételektől 

való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre; 

 a területen folytatott tevékenység jellegének, illetve a terület használatának megváltozása. 

 

Szakkérdések vizsgálata: 
 
Környezet-egészségügyi szakkérdésre, így különösen a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények 

vizsgálatára kiterjedően: 
 

A MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. szám) által 6112 Pálmonostora, 

külterület 0184/24. helyrajzi számú területen feltárt környezetszennyezés kármentesítésére vonatkozó 

műszaki beavatkozási záródokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadhatónak tartom, a 7. 
pontjában szereplő további beavatkozási tervjavaslattal és a 8. pontjában foglalt további kármentesítési 

monitoringra vonatkozó tervjavaslattal közegészségügyi szempontból egyetértek.   

 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/1549-1/2017. ált. számú állásfoglalása:  

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályán a MOL Nyrt. a Pálmonostora 0184/24 hrsz. alatti ingatlanon feltárt 
környezetszennyezés vonatkozásában benyújtott műszaki beavatkozási záródokumentáció elfogadására 

indult hatósági eljárásban - BK-05/KTF/00202-9/2017. iktatószámú szakhatósági megkeresésre - a Csongrád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalását adja: 
A benyújtott dokumentációt elfogadjuk, egyben javasoljuk elrendelni a további műszaki beavatkozás és 

kármentesítési monitoring végzését az alábbi előírásokkal: 

Előírások: 
1. A területen műszaki beavatkozást és kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni. 

2. A talajvíz szennyezettségi állapotának jellemzésére egyidejűleg talajvíz mintavételt és 

laborvizsgálatot az alábbi ütemezésben kell végezni: 

 A területen lévő minden (1 - 10, II., IV., BD-1, PF-1 - PF-4) kútban a tápanyag injektálást 

megelőzően negyedévente talaj vízszínt mérést kell végezni, az esetlegesen megjelenő felúszó 
szénhidrogént el kell távolítani. 

 Az 1, 8, 10, PF-1 és PF-3 pontokon negyedévente kell mintát venni, és a vizsgálatokat nitrát, nitrit, 

ammónium, összes szerves szén (TC)r összes nitrogén és foszfát komponensekre kell elvégezni. 

 Az 1 - 10, BD-1 és II. monitoring kutakban, valamint a PF-1 és PF-3 fölöző kutakban félévente 

kell vízmintát venni, és a vizsgálatokat TPH, BTEX és összes naftalin komponensekre kell 
elvégezni. 

 A fentieken túl féléves gyakorisággal az 1, 5, 8, 10, PF-1 és PF-3 pontokon mikrobiológiai (összes 

csíraszámok, alkán és BTEX bontók, mikrokozmosz tesztek) és általános vízkémiai vizsgálatok (pH, 

vezetőképesség, nitrát, nitrit ammónium, összes szerves szén, összes nitrogén, foszfát, vas (II), 
metán komponensekre) is végezni kell. 

3. A mintavételezést és a minták vizsgálatát csak arra akkreditációval rendelkező szervezet végezheti. 

4. A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet 

és az állapotértékelő szakvéleményt félévente, azaz félévet követő hónap 15. napjáig kérjük hatóságunk 
részére eljuttatni. 
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5. Az adatszolgáltatást a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint az 

illetékes környezetvédelmi hatóság részére a 18/2007. (V. 10.) KvVM renddel 7. melléklete szerinti 

„Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring,í adattartalmú adatlapon (FAVI-MIR), 
Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton - OKIR rendszerbe - is teljesíteni kell. 

6. A műszaki beavatkozás befejezését követően a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének megfelelően összeállított beavatkozási záródokumentációt kell 
benyújtani az illetékes környezetvédelmi hatóság részére. 

7. A felhasznált anyagok (oltóanyag, szervetlen tápsók) mennyiségét, milyenségét dokumentálni kell. A 

tápanyagok adagolásával nem okozhatják a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet (B) 
szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben, 

8. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

9. A kármentesítés minden részfolyamatát úgy kell végezni, hogy azok során a szennyeződés (B) 

szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjön át más környezeti elemre, a felszín alatti víz nem 
szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, és ne okozzon 

környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást. 

Tekintettel arra, hogy a talajvíz vizsgálatára vonatkozó ütemezés a korábbi ütemezéshez képest részben 

megváltozott, a meglévő monitoring és kármentesítő rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyeinek - egységes 

szerkezetben történő — módosítása szükséges. 
A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál 
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I.fokú határozat, 

illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.” 

 

A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén – természetes személy 
esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

esetén pedig ötezer forinttól egymillió forintig terjedő – eljárási bírság szabható ki. 

  
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.  
 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 13.250,- Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj 

megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési 

bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. 
 

A kérelmező az eljárás 26.500,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként nem 

merült fel. 

 
A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül 

jogerőre emelkedik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A MOL Nyrt.  (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) megbízásából a ZÁBRÁK Kft. (1074 
Budapest, Hársfa u. 10/b) 2017. február 8-án – a Pálmonostora, 0184/24 hrsz. alatti ingatlanon feltárt 

környezetszennyezés kármentesítésével kapcsolatos műszaki beavatkozási záródokumentációt nyújtott be 

hatóságunkra. 

 
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának – 26.500 Ft-nak a befizetésére vonatkozó bizonylatot – hatóságunk 

BK-05/KTF/00202-4/2017. számú hiánypótlási végzésére 2017. március 2-án benyújtotta. 

 
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bek. értelmében 2017. január 1-től területi környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti 

járási hivatala jár el. 
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Az 1.pmo-k2017. munkaszámú tervdokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg: 

 

A szennyezett talaj kármentesítésének technológiáját in-situ - intenzifikált mikrobiológiai beavatkozással 
végzik, melynek során a felszínről, illetve injektáló lándzsákon keresztül negyedéves gyakorisággal 

szervetlen tápsókat juttatnak a talaj telítetlen és telített zónájába a természetes mikrobiológiai aktivitás 

fokozása érdekében.  
 

A dokumentációban megadottak szerint a talajvizsgálati eredmények alapján a műszaki beavatkozást további 

2 évig szükséges végezni, melynek figyelembevételével a beavatkozás befejezésének határideje 2018. 
december 31. határidővel került meghatározásra. 

 

A szabad fázisú szénhidrogén eltávolításához fölöző kutakat (PF1-PF4 kutak) alakítottak ki 2012-ben, 

melyekbe passzív olajlefölöző szkimmereket telepítettek. A szkimmereket a terület bejárásai során 
ellenőrizték és szükség esetén ürítették. A szkimmerek egy idő után leszerelésre kerültek és a felúszó fázist 

kézi fölözőeszközökkel távolították el a kutakból. 

 
A dokumentáció szerint a 2016. évben végzett monitoring során már egyetlen alkalommal sem detektáltak 

önálló fázisú felúszó szénhidrogént, a mérési adatsorok alapján a jelenlegi talajvíz viszonyok mellett 

gravitációsan eltávolítható szabad fázisú szénhidrogén letermelésre került. 
 

A tápanyag injektálásokat 2014. év áprilisában (negyedévenkénti gyakorisággal) kezdték meg, ehhez felszíni 

szikkasztást és ideiglenes injektáló lándzsákat alkalmaztak, ehhez a tevékenységhez megmaradó műtárgyakat 

nem telepítettek. A felszíni szikkasztást a DN300 kőolajvezeték és a DN600 gázvezeték közötti, közelítőleg 
az IV-PF1-PM5/08 pontok által határolt területen végezték, alkalmanként 10 m3 tápoldatot kijuttatva. Az 

összesen 7 db injektáló lándzsát az aktuális mérési eredmények alapján meghatározott pontokon alkalmazták, 

a hírkábel és a DN600 gázvezeték közé eső térrészen, illetve egy lándzsa esetében a felszíni szikkasztás 
területén. A lándzsák lesajtolási mélysége a DN300 kőolajvezeték és DN600 gázvezeték között 1,5 m, a 

DN600 gázvezeték és a hírkábel közötti térrészen kezdetben 1,5 m, majd 2015-től 2 m volt. A tápanyag 

utánpótlások során vízmintavételeket hajtottak végre az 1., 5., 8., 9., 10. és a PF3 pontokból, illetve 

mikrobiológiai vizsgálatokat végeztek. 
 

A talajszennyezettség BTEX és TPH komponensek tekintetében (D) kármentesítési célállapot határérték 

alatti. A talaj tartós (D) kármentesítési célállapot határérték alatti szennyezettség igazolása érdekében a 
szennyezés gócpontjában a PF1 és PF3 pontok környékén talajmintavételi furatok lemélyítésével és fél 

méteres rétegközönkénti mintázásával, továbbá azok vizsgálatával követik nyomon a szennyezés változását. 

 
A talajvíz szennyezés csökkentése érdekében továbbra is folytatni tervezik a negyedévenkénti tápanyag 

injektálást felszíni szikkasztás és injektáló lándzsák kombinációjának alkalmazásával. A tápoldat összetétele 

megegyezik az eddig alkalmazottal. 

 
Hatóságunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek 

minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 
 

Hatóságunk a honlapján 2017. február 16-tól közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá 

a közleményt – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A 
közlemény a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatalban 2017. február 27. napjától 2017. március 16. 

napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 
A környezetszennyezés kármentesítésére vonatkozó műszaki beavatkozási záródokumentációban foglaltak 

közegészségügyi szempontból elfogadhatóak. A dokumentáció részét képező mérési eredmények alapján a 7. 

pontjában szereplő további beavatkozási tervjavaslatot és a 8. pontjában foglalt további kármentesítési 
monitoringra vonatkozó tervjavaslatot indokoltnak tartom, a további beavatkozási és monitoring tervekkel 

közegészségügyi szempontból egyetértek.  
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Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 6. számú melléklet I. táblázat C oszlop 2. 

pontjában meghatározott szakkérdésekre kiterjedő szempontok alapján adtam ki. 
 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályát, mint szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés alapján 

2017. március 3-án kerestem meg. 

 
A 2017. március 29-én megküldött szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része 

tartalmazza.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő: 
 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya fenti számú, 2017. március 08. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági 
állásfoglalását kérte a MOL Nyrt., a Pálmonostora 0l84/24 hrsz. alatti ingatlanon okozott 

környezetszennyezés vonatkozásában benyújtott műszaki beavatkozási záródokumentáció elfogadására 

indult eljárásban. 
A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott a ZÁBRÁK Kft. (8600 Siófok, Somlay 

u. 11.) által készített 1 .pmo-k2017 munkaszámú tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

Előzmények: 

A MOL Nyrt. Algyő-Százhalombatta DN30G kőolajvezetékét a 38+476 szelvényszámnál, a Pálmonostora 
0184/24 hrsz.-ú területen 2000. augusztus15-én illetéktelenek megrongálták, aminek következtében a talaj és 

a talajvíz szénhidrogénekkel szennyeződött. A MOL Nyrt. megbízásából a BGT Hungária Kft. 

Környezetvédelmi tényfeltáró dokumentáció és műszaki beavatkozási tervet” nyújtott be az Alsó-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséghez, melyet a Felügyelőség 2524-8/2003. számú határozatában 

elfogadott, és elrendelte a műszaki beavatkozást a területen. A kármentesítés- lezárását követően műszaki 

beavatkozási záródokumentáció került benyújtásra, amelyet a Felügyelőség 11809-2-3/2007. számú 

határozatában elfogadott és egyben előírta a terület ismételt tényfeltárását. A. Felügyelőség 11809-5-3/2009. 
számú határozatával elfogadta a tényfeltárási záródokumentációt és elrendelte az új beavatkozási terv 

benyújtását. Az új beavatkozási tervet a hatóság 11809-6-2/2010. számú határozatában elfogadta és 

kármentesítési monitoring végzését rendelte el. A kivitelezés előkészítése során felmerült műszaki 
problémák és kockázatok miatt az eredetileg tervezett talajcserét nem lehetett kivitelezni, ezért új, módosított 

beavatkozási terv készült (intenzifikált mikrobiológiai beavatkozásra), melyet az ATI-KTVF 11809-6-

11/201. számú határozatával elfogadott és egyben módosította a 11809-6-2/2010. számú határozatát. 
A hatóság által a 11809-5-3/2009. számú határozatban az alábbi (D) kármentesítési célállapot határértékek 

kerültek meghatározásra a talajvíz vonatkozásában: 

Szennyezőanyag 
A talajvízre megállapított (D) kármentesítési 

célállapot határérték (µg/l) 

TPH 12000 

Benzol 120 

Toluol 185 

Etil-benzol 250 

Xilolok 2730 

Egyéb alkil-benzolok 
összesen 

2380 

Naftalinok összesen 250 

 

Műszaki beavatkozási záródokumentáció megállapításai: 
Á tényfeltárás és a műszaki beavatkozás tervezése során megállapították, hogy a talaj szennyezettség mellett 

a területen az előző kármentesítési szakasz után visszamaradt, másodlagos szennyező forrásként működő 

önálló fázisú szénhidrogén jelent környezeti kockázatot. A talajvízben visszamaradt szénhidrogén 

szennyeződés elmozdulását az adatok alapján nem valószínűsítették. A szabad fázisú szénhidrogén 
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eltávolításához fölöző kutakat alakítottak ki (PF-1 - PF-4 kutak), melyekbe passzív olajlefölöző, 

szkimmereket telepítettek. A szkimmerek.egy idő után kiszerelésre kerültek,és a felúszó fázist kézi 

fölözőeszközökkel távolították el a kutakról. A talajszennyezés kezelésére eredetileg tervezett talajcsere az 
előkészítés- során felmerült műszaki problémák és kockázatok miatt nem volt kivitelezhető, ezért a 

szükséges engedélyek módosítása után intenzifikált mikrobiológiai beavatkozást alkalmaztak. Felszíni 

szikkasztással, illetve injektáló lándzsák alkalmazásával a telítetlen és a telített zónákba szervetlen 
tápanyagot juttattak a helyben lévő, endogén mikroorganizmusok aktivitásának fokozása érdekében. Az első 

tápanyag injektálásra 2014. április hónapban került sor, majd negyedéves gyakorisággal történtek 2016. év 

végéig. A tápanyag oldat összetétele: l m3 oldatban 2 kg ammónium nitrát, 0,5 kg foszfor, illetve egyéb 
nyomelemek. 

A műszaki beavatkozás eredményeként az érintett területen felúszó szénhidrogént legutóbb 2015. év 

októberében mértek, film vastagságban. A 2016-os évben végzett monitoring során már egyetlen alkalommal 

sem detektáltak önálló fázisú fölúszó szénhidrogént. 
Talajvíz vonatkozásában a legutóbb elvégzett mintavételek során egyik vizsgált monitoring pontban sem 

detektáltak (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó koncentrációt. Az elmúlt egy évben az 1 

pont benzol értékén kívül egyetlen ponton sem haladta meg az oldott szénhidrogén szennyezés mértéke a (B) 
szennyezettségi határértéket, az esetek nagy részében kimutatási határérték alatti eredményeket kaptak. 

A szennyezett talajvíz csóva jellemzésére elvégezték a monitoring kutakban mért szennyezettségi adatok 

Mann-Kendall trendanalízisét. A trendanalízis eredményei szerint a csóva összehúzódó- stabil állapotban 
van. 

A talajszennyezettség BTEX komponensek tekintetében (D) célérték alatti. A TPH értékek a legutóbbi 

mérések szerint szintén (D) alattiak, de esetükben a teljes időszakra vonatkozó adatsor alapján nem 

feltételezhető a tartós (D) érték alatti szennyezettség. 
A tényfeltárás során nem mutattak ki humán-egészségügyi kockázatot. A területhasználatban, illetve az 

egyéb körülményekben a tényfeltárás-elvégzése óta lényeges változás nem következett be és a belátható 

jövőben sem várható. 
A szennyezés környezeti kockázataként a szennyezett talajból kioldódó, illetve a felúszóból beoldódó 

szénhidrogének talajvízzel történő terjedését, illetve ennek következtében szennyezetlen talajvíztestek 

elszennyezését határozták meg. A monitoring adatsorok alapján a szennyezés nem mozdult el az elmúlt 4 év 

során. 
A talaj (D) értékeket a talajvízbe történő .beoldódási folyamatokat is figyelembe véve állapították meg, így a 

jelenlegi adatok alapján a talaj TPH értékének további (tartós) csökkentésére van szükség. 

A MOL Nyrt. a területen lévő 1-6 jelű monitoring kutak vonatkozásában 4469/12/2002. számon,  míg a 7 -
10; BD-I; II,; IV. jelű monitoring kutak tekintetében 35600/545-10/2015. ált (TVH-18088-3-9/2015.) 

számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (előbbi engedély érvényessége: 2020. december 

31., míg az utóbbinak 2020. július 31.) 
 

További beavatkozásra, monitoringra vonatkozó javaslat: 

A beavatkozás során nyert tapasztalatok alapján a beavatkozás folytatását javasolják. Negyedévenkénti 

tápanyag injektálást javasolnak a felszíni szikkasztás és injektáló lándzsák kombinációjának: alkalmazásával. 
A tápoldat összetétele megegyezik az eddig alkalmazottal. 

A felszíni szikkasztást a PF4 -PF3- 8 - PM5/08 - 1 pontok által határolt területen javasolják, alkalmanként 10 

m3 tápoldatot kijuttatva. Az összesen 7 injektáló lándzsát az eddigi gyakorlatnak megfelelően a területen az 
aktuális mérési eredmények alapján meghatározott pontokon kell alkalmazni a hírkábel és a DN300 

kőolajvezeték közé eső térrészen. A lándzsák lesajtolási mélysége a DN300 kőolajvezeték és DN600 

gázvezeték között 1,5 m, a DN600 gázvezeték és a hírkábel közötti térrészen 2 m. 
A tápanyagpótlások előtt a kutakban folyadékszintet kell mérni és az esetlegesen megjelenő felúszó 

szénhidrogént a kutakról el kell távolítani. 

A további beavatkozás javasolt időtartama 2 év. 

A területen lévő minden kútban a tápanyag: injektálást megelőzően negyedévente talajvízszint mérést kell 
végezni. Az 1, 8, 10, PF1, PF3 pontokon negyedévente talajvíz mintavételt .és nitrát, nitrit, ammónium, 

összes szerves szén (TC), összes nitrogén (TN), foszfát analitikát javasolnak. 

Az 1-10, BD-I és II. monitoring kutakban, valamint a PF1, PF3 fölöző kutakban félévente talajvíz 
mintavételeket javaslunk végrehajtani. A vízmintákon TPH-GC, BTEX és összes naftalin analitikákat kell 

elvégezni. 

Az 1, 5, 8, 10, PF1, PF3 pontokon félévente mikrobiológiai (összes csíraszámok, alkán és BTEX bontók, 

mikrokozmosz tesztek) és általános vízkémiai vizsgálatokat is javasolnak, amelyeknek tartalma: pH, 
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elektromos vezetőképesség, nitrát, nitrit, ammónium, összes szerves szén (TC), összes nitrogén (TN), 

foszfát, vas (II), metán. 

A műszaki beavatkozási záródokumentációban javasolt további beavatkozást és: monitoring tervet 
vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból elfogadjuk. 

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet.35. § c) pontja írja elő. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 35. § szerinti adatszolgáltatásokat - a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
Rendelet 16. és 35/A-D. §-ban meghatározottak figyelembevételével - elektronikus úton kell benyújtani. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § értelmében az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség 

teljesítésének elmulasztása esetén a tevékenység folytatóját bírság megfizetésére kell kötelezni. A bírság 
mértéke 50 000 - 300 000 Ft közötti összegben állapítható meg. 

A beavatkozási záródokumentáció tartalmi követelményeit a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. sz. 

melléklete határozza meg. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdés alapján a kármentesítés bármely szakasza szükség 
szerint megismételhető. 

A 219/2004. (VII. 21.) 21. § (6) bekezdése értelmében a kármentesítés során biztosítani kell, hogy a 

szennyeződés (B) szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjön át más környezeti elemre, a felszín 
alatti víz, a földtani közeg nem szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel 

járjon, és ne okozzon környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást. 

A MOL Nyrt. a területen lévő 1 —6 jelű monitoring kutak vonatkozásában 4469/12/2002. számon, míg a 7 
— 10; BD-1; II.; IV. jelű monitoring kutak tekintetében 35600/545-10/2015. áll. (TVH- 18088-3-9/2015.) 

számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (előbbi engedély érvényessége: 2020. december 

31., míg az utóbbinak 2020. július 31.). Tekintettel arra, hogy a talajvíz vizsgálatára vonatkozó ütemezés a 

korábbi ütemezéshez képest részben megváltozik, továbbá, hogy a létesítmények egy rendszert alkotnak 
(monitoring rendszerazonosító: 27410) a 35600/545-10/2015. ált (TVH - 18088-3-9/2015.) számon kiadott 

vízjogi üzemeltetési engedély egységes szerkezetben történő módosítását kell kérni hatóságunktól. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján, hatóságom szakhatósági 
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni. 

A kérelem 2017. március 08. napján érkezett a vízügyi hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a 

fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján, a 6. sz. 

melléklet II. táblázat 4. pontja-alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságok hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 
szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján a környezetvédelmi hatóság dönt a beavatkozás folytatásáról. 

 

A határozat a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontján alapul. 

 

A rendelkező részben tett előírások jogszabályi alapja a következő: 

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § 
(1) bekezdése alapján a tevékenység csak megfelelő műszaki védelem mellett, valamint a földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével folytatható. A földtani 

közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 
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szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti. 

 
A Rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

 

A Rendelet 29. § (4) bekezdése szerint a kármentesítési monitoringra vonatkozó adatszolgáltatás a 21. § (10) 
bekezdés alapján a külön jogszabály szerinti adatlap felhasználásával történik. 

 

Hatóságunk a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00202-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést 
hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. április 10. 

 
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú 

melléklet 21.3.1. és 21.5. pontja alapján határoztam meg. 
 

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 
A fellebbezési jogot Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. 

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 
 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, illetékességét a 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 

Kecskemét, 2017. április 7. 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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